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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Ar priekšlikumu par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm Komisija ir ierosinājusi aizstāt 
Regulu (EK) Nr. 842/2006, lai nodrošinātu, ka laikposmā līdz 2050. gadam siltumnīcefekta 
gāzu emisiju apjoms tiek samazināts par 80 – 95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un 
līdz ar to ierobežotu klimata pārmaiņas. Šādi ierobežot klimata pārmaiņas ir iecerēts atbilstoši 
mērķiem, ko Eiropas Parlaments un Eiropadome ir ieteikuši sasniegt, ņemot vērā 
Kopenhāgenā un Kankunā panāktās starptautiskās vienošanās.

Papildinot iepriekšējo regulu, kurā noteikti pasākumi fluorēto siltumnīcefekta gāzu 
lokalizācijai un apstrādei to ekspluatācijas beigās, kā arī aizliegumi attiecībā uz to laišanu 
tirgū, šajā regulā ir ierosināts ar kvotu piešķiršanas palīdzību pakāpeniski laist tirgū aizvien 
mazāk fluorēto siltumnīcefekta gāzu ar globālās sasilšanas potenciālu (GSP) un ir noteikts vēl 
vairāk aizliegumu attiecībā uz fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu iekārtu laišanu tirgū.

2. Ar transporta nozari saistītie priekšlikuma elementi

No vienas puses, saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ir plašāk piemērojama iepriekšējā regula, 
veicot vairāk lokalizācijas pasākumu (proti, emisiju novēršana, noplūžu pārbaudes, noplūdes 
konstatēšanas sistēmas, uzskaite) un pasākumu, kas attiecībā uz dzesēšanas iekārtas 
iepriekšēju uzpildi ir piemērojami ar šādu iekārtu aprīkotiem kravas automobiļiem un 
piekabēm. 

No otras puses, priekšlikumā ir paredzēts mazāk laist tirgū fluorogļūdeņražus HFC134, 
HFC125 un HFC143a, kas transporta nozarē plaši tiek lietoti kā aukstumaģenti gan tīrā veidā, 
gan maisījumos (piemēram, R-404A), kā arī aizliegts izmantot šīs vielas iekārtu apkalpošanas 
un tehniskās apkopes vajadzībām.

3. Atzinuma sagatavotāja apsvērumi

Eiropas Parlaments 2011. gada 14. septembra rezolūcijā aicināja Komisiju izstrādāt 
priekšlikumus jo īpaši par to, kā strauji samazināt fluorogļūdeņražu ražošanu un to patēriņu 
dažādos produktos un iekārtās.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums atbilst šim aicinājumam. Tomēr, 
viņaprāt, piemērošanas jomu būtu iespējams paplašināt, paturot prātā, ka īpaša uzmanība ir 
pievēršama praktiskas īstenošanas iespējām. 

Priekšlikumā noteikts, ka noplūžu pārbaudes attiecas tikai uz dažiem transportlīdzekļiem un ir 
veicamas vienīgi ar dzesēšanas iekārtu aprīkotiem kravas automobiļiem, kuru masa ir lielāka 
par 3,5 tonnām, un ar šādu iekārtu aprīkotām piekabēm.  Atzinuma sagatavotājs uzskata —
ņemot vērā to, cik daudz Savienībā tiek izmantots ar dzesēšanas iekārtu aprīkotu kravas 
automobiļu, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām, kā arī kravas furgonu un saldētājkonteineru, 
regulu būtu lietderīgi piemērot arī šādiem transportlīdzekļiem un konteineriem. Turklāt 
ierobežota piemērošana varētu būt diskriminējoša vienas nozares operatoriem. 
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Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka savs ieguldījums, samazinot fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu emisijas, būtu jāsniedz dzelzceļa un jūras transporta nozarēm. Tomēr, ņemot vērā jūras 
transporta nozares specifiku un jo īpaši tās starptautiskos aspektus, tam būtu vajadzīgs īpašs 
regulējums, kā to ierosinājusi Komisija.

Attiecībā uz gaisa kondicionēšanu transportlīdzekļos, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām, 
atzinuma sagatavotājs ar nožēlu konstatē, ka joprojām nav sagatavots ziņojums par to, kā tiek 
pārskatīta Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, lai gan šo ziņojumu bija plānots publicēt jau 2011. gada jūlijā, un 
aicina Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt minēto direktīvu, lai to piemērotu 
transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3,5 tonnām.

Lai gan saistībā ar noplūžu pārbaudēm regulu būtu vēlams piemērot plašāk, atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka nebūtu saprātīgi, sākot no 2020. gada, piemērot ierobežojumus 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanai iekārtu apkalpošanas un tehniskās apkopes 
vajadzībām.  Šie ierobežojumi radītu pārmērīgas izmaksas uzņēmumiem, kam nāksies 
nomainīt vai modificēt savas iekārtas pirms to ekspluatācijas termiņa beigām, kaut gan vērā 
ņemamus ieguvumus vides ziņā šāds aizliegums nenodrošinās.  Transporta nozarei maz 
piemēroti šķiet arī citi pasākumi, piemēram, tie, kas saistīti ar iekārtu iepriekšēju uzpildi vai 
ar uzskaiti.

Attiecībā uz nodrošinājumu ar alternatīvām gāzēm transporta nozarē 2012. gadā notiekošais 
liecināja, ka ar dažām gāzēm ir problēmas, tādēļ aizkavējusies Direktīvas 2006/40/EK 
īstenošana. Paredzēts, ka īstermiņā vai vidējā termiņā risinājumu nodrošinātu fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu maisījumi ar mazāku GSP, un pie tā pašlaik tiek strādāts. Tādēļ 
atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka pirmajos gados būtu vajadzīgs elastīgāks īstenošanas 
grafiks, un prasa pēc šī sākotnējā perioda regulu izvērtēt, lai grafiku vajadzības gadījumā 
pielāgotu.

Visbeidzot, vienādā mērā būtu jāizvērtē gan alternatīvo gāzu drošums, gan to 
energoefektivitātes rādītāji. Dažas alternatīvās gāzes ir viegli uzliesmojošas un varētu radīt 
papildu risku tad, ja notiktu ceļu satiksmes negadījums. Energoefektivitātes rādītāju ziņā 
alternatīvajām un pašlaik lietotajām gāzēm vajadzētu būt vismaz līdzvērtīgām, lai nepieļautu, 
ka palielinās CO2 emisiju apjoms, jo tiek izmantots vairāk transportlīdzekļu.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka pašreizējiem 
lokalizācijas pasākumiem, ja tos piemēro 
pilnībā, ir vajadzīgais potenciāls, lai 
samazinātu fluorēto siltumnīcefekta gāzu
emisijas. Tāpēc šie pasākumi būtu 
jāsaglabā un jāprecizē, pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta to īstenošanā. Daži 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz citām 
ierīcēm, kurās izmanto ievērojamu 
daudzumu fluorēto siltumnīcefekta gāzu,
piemēram, kravas automobiļiem un 
piekabēm, kas aprīkotas ar dzesēšanas
iekārtām. Pienākumam noteikt un uzturēt 
datus par iekārtām, kuras satur šādas 
gāzes, būtu jāattiecas arī uz elektrības 
sadales iekārtām.

(3) Komisijas ziņojumā par Regulas (EK) 
Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un 
atbilstību ir secināts, ka spēkā esošajiem 
regulas noteikumiem, ja tos piemēro 
pilnībā un kopā ar Direktīvu 2006/40/EK 
par emisijām no mehānisko 
transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas 
sistēmām1, vajadzētu nodrošināt to, ka 
laikposmā līdz 2050. gadam 27 ES 
dalībvalstu fluorēto siltumnīcefekta gāzu
emisiju apjoms saglabājas pašreizējā 
līmenī. Tāpēc šie pasākumi būtu jāsaglabā 
un jāprecizē, pamatojoties uz pieredzi, kas 
gūta to īstenošanā. Tomēr jāveic vēl arī
citas izmaksu un ieguvumu ziņā rentablas 
darbības, lai panāktu, ka laikposmā līdz 
2050. gadam emisiju apjoms tiek 
samazināts par 80 –95 %. Pasākumu 
klāstā, kas ierosināti, lai vēl vairāk 
samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
ir plašāka lokalizācijas un rekuperācijas 
prasību piemērošana, tās attiecinot arī uz
autotransporta līdzekļiem (piemēram, 
kravas automobiļiem un piekabēm), kas
aprīkoti ar dzesēšanas sistēmām.
_______________
1OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai precīzi un skaidri norādītu secinājumus, kas iekļauti ziņojumā par 
Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka 
iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto 
gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas 
un energoefektīvas alternatīvas 
tehnoloģijas, kam nav ietekmes uz klimatu 
vai kuru ietekme ir mazāka. 2010. gada 
emisiju samazinājums līdz pat divām 
trešdaļām līdz 2030. gadam ir izmaksu 
ziņā izdevīgs, jo daudzos sektoros ir 
pieejamas pierādītas un pārbaudītas 
alternatīvas.

(4) Komisijas ziņojumā arī secināts, ka 
iespējams izdarīt vairāk, lai samazinātu 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, jo īpaši izvairoties no minēto 
gāzu izmantošanas, ja ir pieejamas drošas 
un energoefektīvas alternatīvas 
tehnoloģijas, kam nav ietekmes uz klimatu 
vai kuru ietekme ir mazāka. Tā kā ir 
pieejamas daudzās nozarēs pierādītas un 
pārbaudītas alternatīvas, tad laikposmā
līdz 2030. gadam varētu panākt to, ka 
emisiju apjoms tiek efektīvi un rentabli 
samazināts pat par divām trešdaļām 
salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.

Pamatojums

Precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu uzraudzību pār to, 
kā tiek īstenoti mērķi attiecībā uz fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu izmantošanas 
samazināšanu, ir vajadzīgi izsmeļoši dati. 
Tādēļ prasība izveidot un pastāvīgi 
atjaunināt šādas gāzes saturošu iekārtu 
uzskaiti būtu jāattiecina arī uz elektrības 
sadales iekārtām un citām iekārtām, 
kurām piemērojama šī regula.

Pamatojums

Nepieciešamību izveidot uzskaiti ir noderīgāk izklāstīt atsevišķā apsvērumā.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas 
alternatīvas, pašreizējais aizliegums 
izmantot sēra heksafluorīdu magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē, 
būtu jāattiecina arī uz iekārtām, kas patērē 
mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot 
piemērotu pāreja periodu, būtu jāaizliedz 
tādu aukstumaģentu izmantošana, kuriem 
ir ļoti liels globālās sasilšanas potenciāls
(GSP), lai apkalpotu vai tehniski apkoptu 
saldēšanas iekārtas, kuru uzpildīšanas
tilpums ir līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai 
vairāk.

(7) Ņemot vērā to, ka pastāv piemērotas 
alternatīvas, pašreizējais aizliegums 
izmantot sēra heksafluorīdu magnija 
spiedienliešanā un magnija 
spiedienliešanas sakausējumu pārstrādē, 
būtu jāattiecina arī uz iekārtām, kas patērē 
mazāk nekā 850 kg gadā. Līdzīgi, nosakot 
piemērotu pārejas periodu, būtu jāaizliedz 
tādu aukstumaģentu izmantošana, kuru
globālās sasilšanas potenciāls (GSP)
pārsniedz 2500, lai apkalpotu vai tehniski 
apkoptu saldēšanas iekārtas, kas 
paredzētas darbībai -50 °C vai augstākā 
temperatūrā un ar uzpildīšanas tilpumu ne 
mazāku par 50 tonnām CO2 vai vairāk.
Līdz 2030. gada 1. janvārim šo aizliegumu 
nepiemēro rekuperētām, reģenerētām vai 
pārstrādātām fluorētām siltumnīcefekta 
gāzēm, kuru GSP ir 2500 vai lielāks un 
kuras izmanto, lai tehniski apkoptu vai 
apkalpotu esošās dzesēšanas iekārtas, ja 
tās rekuperētas no šādām iekārtām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 

(18) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
ietekme, ko rada fluorogļūdeņražu laišanas 
tirgū samazināšana, tostarp samazināšanas 
ietekme uz piegādi tādām ierīcēm, kuru 
kalpošanas laikā fluorogļūdeņražu 
izmantošana radītu mazākas emisijas nekā 
tad, ja tiktu izmantotas alternatīvas 
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tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Līdz 2030. 
gadam būtu jāsagatavo visaptverošs 
pārskats, lai laikus pielāgotu šīs regulas 
noteikumus, ņemot vērā tās īstenošanu un 
notikumu attīstību un, ja nepieciešams, 
pieņemtu papildu samazināšanas 
pasākumus.

tehnoloģijas. Ar uzraudzību būtu 
jānodrošina arī agrīna veselības un drošības 
problēmu atklāšana, ņemot vērā negatīvo 
ietekmi uz zāļu pieejamību. Pēc pirmajiem 
pieciem īstenošanas gadiem būtu 
jāsagatavo visaptverošs pārskats, lai laikus 
pielāgotu šīs regulas noteikumus, ņemot 
vērā tās īstenošanu un notikumu attīstību,
un, ja nepieciešams, pieņemtu papildu 
samazināšanas pasākumus. Turpmāk šāds 
pārskats būtu veicams reizi piecos gados.

Pamatojums

Reizi piecos gados būtu jāsagatavo visaptverošs pārskats, tā garantējot, ka regula tiek 
optimāli īstenota un attiecīgi pielāgota.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Darbības joma

1. Šo regulu piemēro fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu izmantošanai ES, 
izņemot 2. punktā minētos gadījumus.
2. Šo regulu nepiemēro fluorēto 
siltumnīcefekta gāzu izmantošanai 
veselības aprūpē, elektroenerģijas 
ražošanā, apgādē un sadalē, gaisa telpas 
iekārtām un rūpniecisko gāzu ražošanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir (1) „fluorētās siltumnīcefekta gāzes” ir 
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fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC") un sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I pielikumā, atsevišķi vai 
maisījumā;

fluorogļūdeņraži ("HFC"), 
perfluorogļūdeņraži ("PFC"), sēra 
heksafluorīds ("SF6") un citas 
siltumnīcefekta gāzes, kas satur fluoru, kā 
uzskaitīts I pielikumā, vai maisījumi, kas 
satur jebkuru no šīm vielām;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) „fluorogļūdeņraži” („HFC”) ir vielas, 
kas uzskaitītas I pielikuma 1. iedaļā, vai 
maisījumi, kas satur jebkuru no šīm 
vielām;

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1 b) „perfluorogļūdeņraži” („PFC”) ir 
vielas, kas uzskaitītas I pielikuma 2. 
iedaļā, vai maisījumi, kas satur jebkuru 
no šīm vielām;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1c) „sēra heksafluorīds” („SF6”) ir viela, 
kas minēta I pielikuma 3. iedaļā, vai 
maisījumi, kas satur šo vielu;
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kam pieder iekārtas un sistēmas, 
uz kurām attiecas šī regula, un kurš 
faktiski pārvalda to tehnisko darbību;

(4) “operators” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas faktiski pārvalda to iekārtu 
un sistēmu tehnisko darbību, uz kurām 
attiecas šī regula;

Pamatojums

Divi nosacījumi šajā definīcijā mazinātu juridisko noteiktību attiecībā uz regulas īstenošanu 
transporta nozarē.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās.

Ja ir konstatēta minēto gāzu noplūde, 
operatori nodrošina, ka iekārta tiek 
saremontēta bez liekas kavēšanās un ka 
iekārtu pirms saremontēšanas vairs 
neizmanto.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka gāzu noplūdes gadījumā iekārta ir jāsaremontē pirms tās turpmākas 
izmantošanas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā.

d) fluorēto siltumnīcefekta gāzu piegāde 
vai saņemšana, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti a), b) un c) apakšpunktā. Tas 
neattiecas uz slēgtu konteineru piegādi un 



AD\937782LV.doc 11/31 PE504.125v02-00

LV

saņemšanu.

Pamatojums

Slēgtu konteineru piegāde un saņemšana nerada tiešu kontaktu ar F-gāzēm, tāpēc attiecībā uz 
šo uzdevumu sertifikācija nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. To iekārtu operatori, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir līdzvērtīgs 5 
tonnām CO2 un kas nav putu sastāvā, 
nodrošina, ka iekārtām tiek veikta noplūdes 
pārbaude. Tomēr iekārtām ar hermētiski 
noslēgtām sistēmām, kas ir attiecīgi 
marķētas un satur fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir līdzvērtīgs mazāk nekā 10 tonnām CO2, 
šajā pantā paredzētās noplūdes pārbaudes 
nepiemēro.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārbaudes saskaņā ar 1. punktu veic, 
ievērojot šādu biežumu:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja ugunsdrošības sistēmām, kas minētas (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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1. punkta d) apakšpunktā, piemēro 
inspekciju sistēmu, kas atbilst ISO 14520 
vai EN 15004 standartiem, un 
ugunsdrošības sistēma tiek inspicēta tik 
bieži, cik tas prasīts saskaņā ar 2. punktu, 
šīs inspekcijas uzskata par atbilstīgām 
1. punktā minētajiem pienākumiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem precizē prasības noplūžu 
pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar šā panta 
1. punktu katram iekārtu veidam, kas 
norādīts minētajā punktā; ar kuriem nosaka 
iekārtas daļas, kurās visiespējamāk varētu 
rasties noplūde, un ar kuriem groza šā 
panta 1. punktā minēto iekārtu sarakstu, lai 
iekļautu citus iekārtu veidus, ņemot vērā 
tirgus tendences un tehnikas attīstību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punktā minēto iekārtu operatoriem.

Šo punktu piemēro SF6 saturošo elektrības 
sadales iekārtu operatoriem un 3. panta 
2. punkta b) un c) apakšpunktā minēto 
iekārtu operatoriem.

Pamatojums

Ja pārbaudes tiek veiktas reizi gadā, ar uzskaiti saistītais administratīvais slogs nav 
attaisnojams. Lietderīgāk ir ieviest kārtību, saskaņā ar kuru attiecīgu ziņojumu sagatavotu 
personas, kas veic noplūžu pārbaudes.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Personas, kas veic noplūžu 
pārbaudes 3. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā minētajām iekārtām, katru 
reizi aizpilda pārbaudes protokolu, tajā 
norādot šādas ziņas:
(a) kāda iekārta ir pārbaudīta, kāds ir tās 
uzpildīšanas tilpums, kāda 
siltumnīcefekta gāze ir uzpildīta un kad 
iekārta ir nodota ekspluatācijā;
(b) kāda pārbaude iekārtai veikta un kad 
tā ir veikta;
(c) kādi ir bojājumi, ja tādi konstatēti;
(d) cik daudz fluorētās siltumnīcefekta 
gāzes ir pievienots un kāda gāze ir 
izmantota;
(e) rekuperēto fluorēto siltumnīcefekta 
gāzu daudzums;
(f) vai iekārta ir demontēta; 
(g) operatora identitātes datus un attiecībā 
uz iekārtām, kas minētas 3. panta 
1. punkta e) apakšpunktā —
transportlīdzekļa vai konteinera datus;
Personas, kas veic noplūžu pārbaudes, 
pastāvīgi veic uzskaiti, norādot šā punkta 
pirmajā daļā minētās ziņas, un iesniedz 
operatoram pārbaudes protokola kopiju.
Attiecībā uz 3. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētajām iekārtām, kas 
satur siltumnīcefekta gāzes, to operatori 
glabā visus pārbaužu protokolus visu 
iekārtas kalpošanas laiku.

Pamatojums

Būtu jāizveido efektīva ziņošanas kārtība attiecībā uz pārbaudēm, kas veicamas reizi gadā. Tā 
būtu efektīvāka, ja uzskaiti veiktu personas, kuras pārbauda iekārtas.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) personas, kuras veic 12. panta 
1. punktā minēto iekārtu uzpildi ar 
fluorogļūdeņražiem;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, 
neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:
- lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, 
apgādei un sadalei;
- kriogēni lietojumi;
- rūpniecisko gāzu ražošana.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai iekļautu citus produktus un 

3. Komisija saskaņā ar 20. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem groza III pielikumā pievienoto 
sarakstu, lai vajadzības gadījumā uz 
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iekārtas, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 150 vai lielāks, vai 
kuru darbībai ir vajadzīgas šādas gāzes, ja 
ir noteikts, ka ir pieejamas alternatīvas 
fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietojumam 
vai konkrētu siltumnīcefekta gāzu veidu 
lietojumam, un ja to lietošanas rezultātā 
samazinātos kopējās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un lai vajadzības gadījumā uz 
konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ nav pieejamas alternatīvas 
vielas, kuru globālās sasilšanas potenciāls 
ir mazāks par norādīto limitu.

konkrētu laiku no pielikuma izslēgtu 
konkrētas produktu vai iekārtu kategorijas, 
kam tehnisku, ekonomisku vai drošības 
apsvērumu dēļ pagaidām nav pieejamas 
alternatīvas vielas, kuru globālās sasilšanas 
potenciāls ir mazāks par norādīto limitu.

Pamatojums

Regulas III pielikumam ir tieša ietekme uz regulas piemērošanas jomu. Tādēļ citi produkti un 
iekārtas būtu jāiekļauj sarakstā, tikai pamatojoties uz koplēmuma procedūru, ļaujot Eiropas 
Parlamentam pilnībā uzņemties savu daļu atbildības likumdošanas procesā. Konkrēti 
produkti un iekārtas no III pielikuma būtu jāizslēdz tikai uz laiku, pamatojoties uz 
ekonomiskiem, tehniskiem un ar drošību saistītiem apsvērumiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Komisija pirms tā saskaņā ar 
iepriekšējo punktu pieņem deleģēto aktu, 
lai izslēgtu konkrētas iekārtu kategorijas, 
nodrošina piekļuvi informācijai un 
iespējas sabiedrības līdzdalībai attiecīgi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. 
un 9. pantu.

Pamatojums

Komisijai pirms izņēmuma pieņemšanas būtu jānodrošina piekļuve informācijai un 
sabiedrības līdzdalības iespējas atbilstoši ES tiesību aktiem.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 b. Dalībvalstis līdz 2016. gada 31. 
martam publisko ziņojumu par 
standartiem, valsts tiesību aktiem un 
būvnormatīviem, ar kuriem ierobežo 
ugunsnedrošu aukstumaģentu 
izmantošanu, jo īpaši dzesēšanas un gaisa 
kondicionēšanas produktos un iekārtās.
Ziņojumā jāpārskata ierobežojumi, ņemot 
vērā tehnoloģisko attīstību kopš to 
pieņemšanas un nozares paraugprakses 
par ugunsnedrošu aukstumaģentu drošu 
izmantošanu, vajadzības gadījumā 
nosakot darbības ierobežojumu 
atjaunināšanai un norādot tos lietojumus, 
attiecībā uz kuriem ierobežojumi ir 
jāsaglabā objektīvu drošības apsvērumu 
dēļ.
Komisija līdz 2017. gada 31. martam 
publisko kopsavilkuma ziņojumu par 
dalībvalstīs noteiktajiem ierobežojumiem 
un darbībām, kas saistībā ar tiem ir 
jāveic, un iekļauj ierobežojumu pārskatu, 
kura pamatā ir Eiropas un starptautiskie 
standarti un papildu darbības, lai tos 
saskaņotu ar tehnoloģisko attīstību un 
nozares paraugpraksēm par 
ugunsnedrošu aukstumaģentu drošu 
izmantošanu.

Pamatojums

Standartu, valsts tiesību aktu un būvnormatīvu ierobežošana dažās dalībvalstīs bieži izraisa 
zema GSP līmeņa tehnoloģiju izplatības palēnināšanos un tirgus daļas samazinājumu.
Tiesību akti drošības jomā būtu jāpārskata un jāatjaunina atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un 
nozares paraugpraksēm.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Obligāti jāmarķē fluorētās gāzes, kuras 
paredzētas izmantot kā izejvielu ķīmiskajā 
procesā, iznīcināšanai, eksportam un 
pārfasēšanai.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa – ga punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) putu poliola maisījumi un šķīdinātāji.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas 
līdzvērtīgs 5 tonnām CO2 vai vairāk.

3. No 2020. gada 1. janvāra aizliedz 
izmantot fluorētās siltumnīcefekta gāzes 
vai maisījumus, kas satur fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes, kuru globālās 
sasilšanas potenciāls ir 2500 vai lielāks, lai 
apkalpotu vai tehniski apkoptu dzesēšanas 
iekārtas, kas paredzētas darbībai -50 °C 
vai augstākā temperatūrā, ar uzpildīšanas 
tilpumu, kas līdzvērtīgs 50 tonnām CO2 
vai vairāk.

Līdz 2030. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro rekuperētām vai reģenerētām 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks un kuras izmanto, lai tehniski 
apkoptu vai apkalpotu esošās dzesēšanas 
iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām 
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iekārtām. Šādas rekuperētās vai 
reģenerētās gāzes ir pienācīgi jāmarķē 
saskaņā ar 10. panta 5. punktu.
Līdz 2030. gada 1. janvārim šo noteikumu 
nepiemēro atkārtoti pārstrādātām 
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kuru 
globālās sasilšanas potenciāls ir 2500 vai 
lielāks un kuras izmanto, lai apkalpotu un 
tehniski apkoptu esošās dzesēšanas 
iekārtas, ja tās rekuperētas no šādām 
iekārtām. Šādas atkārtoti pārstrādātas 
gāzes var izmantot tikai uzņēmums, kas
veicis to rekuperāciju apkalpes vai 
tehniskās apkopes ietvaros, vai 
uzņēmums, kuram rekuperācija veikta 
apkalpes vai tehniskās apkopes ietvaros.

Pamatojums

Aizliegums apkalpot vai tehniski apkopt iekārtas ar uzpildīšanas tilpumu, kas līdzvērtīgs 
5 tonnām, varētu radīt pārāk lielas izmaksas transporta nozarei, sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuriem nāktos nomainīt vai modificēt savas iekārtas, lai izmantotu attiecīgu 
alternatīvo gāzi. Aukstumaģenta maiņa varētu ietekmēt arī energoefektivitātes rādītājus. 
Atsauces vērtība mainīta uz 50 tonnām pēc analoģijas ar 3. panta 2. punktā minētajām 
kategorijām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 a. Aizliegums, kas norādīts 1. punktā, 
neattiecas uz šādām lietošanas nozarēm:
- lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, 
apgādei un sadalei;
- kriogēni lietojumi;
- rūpniecisko gāzu ražošana.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No [dd/mm/gggg] [ievietot datumu —
3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā]
dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas un 
siltumsūkņa iekārtas neuzpilda ar 
fluorogļūdeņražiem, pirms tās laiž tirgū 
vai pirms tās dara pieejamas gala 
lietotājam iekārtas uzstādīšanai pirmo 
reizi.

Lai novērstu konkurences kropļošanu ES 
tirgū, no [dd/mm/gg] [ievietot datumu —
1 gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā]
Savienības tirgū laistās iekārtas neuzpilda 
ar fluorogļūdeņražiem, izņemot, ja 
fluorogļūdeņraži laisti Savienības tirgū
pirms [dd/mm/gg] [ievietot kvotu sistēmas 
ieviešanas datumu] vai ir iekļauti 
14. pantā minētajā fluorogļūdeņražu 
kvotā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi gan pret ES, gan arī trešo valstu iekārtu ražotājiem, 
aukstumaģentu daudzums importētās iekārtās jāuzskaita, neradot nevajadzīgu administratīvo 
slogu. Produktu/iekārtu ražotājiem būs jāpierāda, ka tie izmanto tikai tādus HFC, kas iekļauti 
ES kvotā (vai kas laisti ES tirgū pirms kvotas uzskaites uzsākšanas), iesniedzot atbilstības 
deklarāciju. Minētajiem ražotājiem būs jāsaglabā dokumenti, kas nepieciešami pārbaudēm 
(piemēram, HFC gāzes piegādātāja rēķini). Sīki izstrādāti noteikumi jāpieņem ar īstenošanas 
aktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, 
un to dara personas, kas ir sertificētas 
saskaņā ar 8. pantu.

Ja vien tā nav kāda no 3. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētajām iekārtām,
iekārtu uzpilda paredzētajā lietošanas vietā, 
un to dara personas, kas ir sertificētas 
saskaņā ar 8. pantu.

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā teksta redakcijā šā panta noteikumi nav piemērojami ar dzesēšanas 
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iekārtu aprīkotiem transportlīdzekļiem un saldētājkonteineriem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šīs regulas 3. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā minētās iekārtas tiek 
uzpildītas dalībvalstī, kurā 
transportlīdzeklis ir reģistrēts un nodots 
operatora rīcībā, un uzpildīšanu veic 
personas, kas ir sertificētas saskaņā ar 
8. pantu.

Pamatojums

Ir jāņem vērā transporta nozarei raksturīgā iepriekšējas uzpildes darbība.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina, ka fluorogļūdeņražu 
daudzums, ko ražotāji un importētāji drīkst 
laist tirgū Eiropas Savienībā ik gadu, 
nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas 
attiecīgajam gadam aprēķināts saskaņā ar
V pielikumu. Katrs ražotājs un importētājs 
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
kas aprēķināts saskaņā ar V pielikumu un 
ko tas laiž tirgū, nepārsniedz kvotas, kas 
tam iedalītas saskaņā ar 14. panta 5. punktu 
vai nodotas saskaņā ar 16. pantu.

1. Komisija tādā mērā, kādā tirgū ir 
pieejamas drošas un tehniski un 
ekonomiski dzīvotspējīgas alternatīvas,
nodrošina, ka fluorogļūdeņražu daudzums, 
ko ražotāji un importētāji drīkst laist tirgū 
Eiropas Savienībā ik gadu, nepārsniedz 
maksimālo daudzumu, kas attiecīgajam 
gadam aprēķināts saskaņā ar V pielikumu.
Katrs ražotājs un importētājs nodrošina, ka 
fluorogļūdeņražu daudzums, kas aprēķināts
saskaņā ar V pielikumu un ko tas laiž tirgū, 
nepārsniedz kvotas, kas tam iedalītas 
saskaņā ar 14. panta 5. punktu vai nodotas 
saskaņā ar 16. pantu.

Pamatojums

Pirms maksimālā F-gāzu daudzuma, ko ir atļauts laist tirgū, grozīšanas, Komisijai būtu 
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jāpārliecinās, ka tirgū ir pieejama tehniski iespējama, droša un ekonomiski dzīvotspējīga 
alternatīva.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo pantu nepiemēro fluorogļūdeņražiem, 
kas importēti Savienībā, lai tos iznīcinātu.

Šo pantu nepiemēro:

(a) fluorogļūdeņražiem, kas importēti 
Savienībā, lai tos iznīcinātu;

(b) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti 
tiešam eksportam ārpus Eiropas 
Savienības;
(c) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti ar 
izejvielām saistītiem lietojumiem;
(d) fluorogļūdeņražiem, kas piegādāti 
pārfasēšanai un tālākam eksportam ārpus 
Savienības;
(e) fluorogļūdeņražiem, kas ražoti vai 
importēti Savienībā medicīniskiem 
lietojumiem.

Pamatojums

Skaidrs izņēmums attiecībā uz medicīniskiem lietojumiem nodrošina pieejamību šādām 
būtiski svarīgām vajadzībām. Nebūtu jāuzskaita iznīcināšanai importēti HFC, un HFC 
izmantošanai ar izejvielām saistītiem lietojumiem ir tāda pati ietekme kā iznīcināšanai, jo 
viela tiek pārvērsta citās vielās. HFC, ko piegādā tālākam eksportam, nekad netiek laisti ES 
tirgū un tādēļ nebūtu jāuzskaita.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) groza maksimālos daudzumus, kas (a) nosakot samazinājumus, groza 
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noteikti V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās 
emisijas; un

maksimālos daudzumus, kas noteikti
V pielikumā, ņemot vērā izmaiņas 
fluorogļūdeņražu tirgū un saistītās emisijas, 
tiklīdz tirgū ir pieejama droša un 
tehnoloģiski un ekonomiski dzīvotspējīga 
alternatīva; un

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Komisija pirms tā saskaņā ar 
iepriekšējo punktu pieņem deleģēto aktu, 
lai izslēgtu konkrētas iekārtu kategorijas, 
nodrošina piekļuvi informācijai un 
iespējas sabiedrības līdzdalībai attiecīgi 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. 
un 9. pantu.

Pamatojums

Ņemot vērā ar klimata apstākļiem saistīto steidzamību, maksimālos daudzumus var tikai 
samazināt, lai vēl vairāk paātrinātu pāreju uz alternatīviem risinājumiem. Komisijai pirms 
lēmumu pieņemšanas par daudzuma grozījumiem vai izņēmuma piešķiršanu ir jānodrošina 
piekļuve informācijai un sabiedrības līdzdalības iespējas atbilstoši ES saistībām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 b. Komisija līdz 2014. gada 31. 
decembrim publisko pārskatu par tirgū 
pieejamām drošām, tehniski un 
ekonomiski iespējamām alternatīvām, ar 
kurām aizstāt fluorogļūdeņražus.
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Pamatojums

Komisijai pirms tā nosaka no 2015. gada pieejamos fluorogļūdeņražu daudzumus, būtu 
jāizvērtē drošu, tehniski un ekonomiski dzīvotspējīgu alternatīvu pieejamība, lai nodrošinātu 
pašlaik izmantoto sistēmu darbības nepārtrauktību.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6 a. Šo pantu nepiemēro ES tirgū laistiem 
fluorogļūdeņražiem šādām lietošanas 
nozarēm:
- lietojumi veselības aprūpes nozarē 
(tostarp jo īpaši medicīniski un 
farmaceitiski lietojumi);
- lietojumi aviācijā (tostarp jo īpaši 
ugunsgrēku lokalizēšanas sistēmās un 
ugunsdzēšamajos aparātos lidmašīnās);
- lietojumi elektroenerģijas ražošanai, 
apgādei un sadalei;
- kriogēni lietojumi;
- rūpniecisko gāzu ražošana.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī
Komisija publicē ziņojumu par
fluorogļūdeņražu pieejamību Savienības 
tirgū, jo īpaši medicīniskiem lietojumiem.

Ne vēlāk kā sešus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē ziņojumu 
par šīs regulas īstenošanu un to, kādā 
mērā dažādām attiecīgajām nozarēm
Savienības tirgū ir pieejami 
fluorogļūdeņraži. Ziņojumā tiek analizēti 
pirmie pieci īstenošanas gadi un novērtēts 
V pielikumā uzskaitīto fluorogļūdeņražu 
daudzums laikposmam no 2021. līdz 
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2030. gadam.

Pamatojums

Reizi piecos gados būtu jāsagatavo visaptverošs pārskats, tā garantējot, ka regula tiek 
optimāli īstenota un attiecīgi pielāgota.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī tā 
publicē visaptverošu ziņojumu par šīs 
regulas ietekmi, tostarp prognozes par 
turpmāko fluorogļūdeņražu pieprasījumu 
pēc 2030. gada.

Ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī tā 
publicē visaptverošu ziņojumu par šīs 
regulas ietekmi, tostarp prognozes par 
turpmāko fluorogļūdeņražu pieprasījumu
2024., 2027., 2030. gadā un pēc 
2030. gada.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. 
punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. 
punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 
5. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā, piešķir Komisijai uz 
nenoteiktu laiku, sākot no [dd/mm/gggg] 
[ievietot datumu, kurā šī regulas stājas 
spēkā].

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 3. panta 4. punktā, 7. panta 2. 
punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 3. 
punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta 
4. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 5. 
punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 1. 
un 2. punktā, piešķir Komisijai uz piecu 
gadu laikposmu, sākot no [dd/mm/gggg] 
[ievietot datumu, kurā šī regulas stājas 
spēkā]. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.
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Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā. Turklāt ir 
vēlams, lai pilnvaras būtu deleģētas uz noteiktu laiku un lai būtu pieejams ziņojums par 
attiecīgi deleģēto pilnvaru īstenošanu.  

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. 
panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 
3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta
5. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras.  
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē 
neviena jau spēkā esoša deleģētā akta 
derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. panta 4. punktā, 7. 
panta 2. punktā, 8. panta 7. punktā, 9. panta 
3. punktā, 10. panta 7. punktā, 13. panta
4. punktā, 14. panta 6. punktā, 17. panta 
5. punktā, 18. panta 3. punktā un 19. panta 
1. un 2. punktā minētās deleģētās pilnvaras.
Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē 
neviena jau spēkā esoša deleģētā akta 
derīgumu.

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 
2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta
3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta
5. punktu, 14. panta 6. punktu, 17. panta 
5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 
1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 

5. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 7. panta 
2. punktu, 8. panta 7. punktu, 9. panta 
3. punktu, 10. panta 7. punktu, 13. panta
4. punktu, 14. panta 6. punktu, 17. panta 
5. punktu, 18. panta 3. punktu un 19. panta 
1. un 2. punktu pieņemtais deleģētais akts 
stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no 
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dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.   Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir minēta 13. panta 4. punktā, nevis 13. panta 5. punktā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
III pielikums – tabula – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

10. Mājsaimniecības ledusskapji un saldētāji, kas 
satur HFC, kuru GSP ir 150 vai lielāks

2015. gada 
1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

10. Mājsaimniecības ledusskapji un saldētāji, kas 
satur HFC, kuru GSP ir 150 vai lielāks

2017. gada 
1. janvāris

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2015 100 % 2015 100 %

2016-17   93 % 2016-17   90 %

2018-20   63 % 2018-20   68 %
2021-23   45 % 2021-23   50 %

2024-26   31 % 2024-26   31 %
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2027-29   24 % 2027-29   27 %
2030   21 % 2030   21 %

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) katras vielas kopējo saražoto daudzumu 
Savienībā, norādot galvenās lietojuma 
kategorijas, kurās vielu izmanto;

(a) katras vielas kopējo daudzumu, ko tas 
ir saražojis Savienībā, norādot galvenās 
lietojuma kategorijas, kurās vielu izmanto;

Pamatojums

Precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 9. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 4. punkts 3. panta 4. punkts
Grozījums

3. panta 4. punkts 4. panta 2. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 10. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 5. punkts 3. panta 5. punkts
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Grozījums

3. panta 5. punkts 3. panta 3. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 12. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

3. panta 7. punkts 3. panta 6. punkts
Grozījums

3. panta 7. punkts 3. panta 4. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 13. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 1. punkts 6. panta 1. punkts

Grozījums

4. panta 1. punkts 7. panta 1. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 14. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 2. punkts 6. panta 3. punkts

Grozījums

4. panta 2. punkts 7. panta 3. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 15. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 3. punkts 6. panta 4. punkts
Grozījums

4. panta 3. punkts 7. panta 4. punkts

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 16. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

4. panta 4. punkts 6. panta 5. punkts

Grozījums

4. panta 4. punkts 7. panta 3. punkts
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Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai labotu faktisku kļūdu.
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